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ায়খ ুরাআভান অর উরওয়ান 

প্রশ্নঃ ায়খ, অল্লা অনাকে উত্তভ ুযস্কায দান েরুন। অজোর তােপীয 

অর ভুয়া’আয়ান [কোন ফযক্তিকে োকপয ঘ ালনা েযা] কনে ঘফক়ে ঘেকে। 

এভনক্তে ক্তেেু ত্বক্তরকফ আরভ (দীক্তন ক্তক্ষায োত্র)ও এআ োকজ ক্তরপ্ত কেন। 

এো়োও ক্তেেু ভানুল ফবদাআ তােপীকযয ফযাাকয অকরাচনায় ভগ্ন থাকে। থচ 

একদয কনকেআ দ্বীনচচবায ঘক্ষকত্র কনে ক্তক্তেকয় অকে। এ ফযাাকয অনায 

ভতাভত ক্তে? 

উত্তযক্তি ক্তদকয়কেন ায়খ ুরাআভান অর-উরওয়ান (অল্লা ায়খকে দ্রুত ঘৌক্তদ 

তাগুতকদয োযাোয ঘথকে ভুক্তি দান েরুন) 

উত্তযঃ ক্তনঃকেক তােপীয এেক্তি ফ়ে ফযাায। এক্তি গুরুত্বূর্ব ক্তফলয়ভূকয 

এেক্তি, তকফ অক্তভ অনায োকে এআ ফযাাকয ক্তেেু গুরুত্বূর্ব ভূরনীক্তত উকল্লখ 

েযকফাঃ 

১ভ ভূরনীক্ততঃ শুধুভাত্র জ্ঞানী এফং ক্তপেকয জ্ঞানম্পন্ন ঘরাকেযাআ তােক্তপয 

ক্তফলকয় ভাথা  াভাকফ। এিা ক্তে ক্তযস্কায? 

২য় ভূরনীক্ততঃ মাযা আয়াক্বীকনয [ক্তনক্তিত ক্তফশ্বাকয মবায়] াকথ আরাকভ প্রকফ 

েকয, তযাে েযায ভয় আয়াক্বীকনয াকথআ েকয থবাৎ তায আরাভ তযাকেয 

ক্তফলয়ক্তি ক্তনক্তিতবাকফ জানায যআ ঘ আরাভ তযােী য়। 

৩য় ভূরনীক্ততঃ ঘমফ েভবোন্ড অনাকে আরাভ ঘথকে ঘফয েকয ক্তদকত াকয, 

ঘগুকরা ক্তফক্তবন্ন যেকভয কত াকয। ক্তেেু ক্তফনষ্টোযী ক্তফলয় শুধভুাত্র অকরভের্ 

নাি েযকত ক্ষভ। োযর্ তাযা উি ক্তফলকয় ক্তফস্তাক্তযত জ্ঞান যাকখন। 

য ক্তদকে, ক্তেেু ক্তফনষ্টোযী ক্তফলয়ভূ ক্তযস্কায, উদাযর্ স্বরূঃ ক্তযে 

[অল্লায াকথ আফাদকত যীে েযা], অল্লাহ্  ও তাাঁয যাূরকে [াল্লাল্লাহু 

অরাআক্ত ওয়া াল্লাভ] োক্তর ঘদয়া। ক্তধোং ভানুল এ ফযাাযগুকরা জাকন। 

তকফ অযও কনে ক্তফলয় অকে মা াধাযর্ ভানুল জাকন না। 

থবযাৎ, আরাভ ক্তফনষ্টোযী ক্তফলয়গুকরা এেক্তি যক্তি ঘথকে গুর্েতবাকফ ক্তবন্ন 

প্রেৃক্ততয। মাআ ঘাে, এআ ক্তফলকয় াভথবযনুমায়ী তেব থাো ফাধযতাভরূে। 
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আরভ না থাো কেও এ ক্তফলকয় ক্তনকজকে ফযস্ত যাখকর ভানুল ঘোনাোয কফ। 

থবাৎ এিা তায জনয ফাধযতাভরূে ঘম ঘ এ ক্তফলকয় েথা ফরকফ না। 

অয ফরকত চাআকরও (মথামথ) আরভ এফং েুয’অন, ুন্না এফং আজভায 

(অকরভকদয) স্পষ্ট দক্তরর োকয ফরকত কফ। 

যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআক্ত ওয়াাল্লাভ) ফকরন, 

“ঘম ক্তনকজয বাআকে ফকরঃ ‘ওক োক্তপয’, মক্তদও ঘ তা নয়, তকফ এক্তি তায 

ক্তনেি ক্তপকয অক” [ক্ত ফুখাযী, ভুক্তরভ, অফু দাউদ] 

মক্তদ অক্তন োযও উয তােপীয েকযন [োকপয ঘ ালনা েকযন], মক্তদও ঘ 

তা নয়, তখন তােপীযক্তি অনায ক্তদকে ক্তপকয অকফ। এ জনযআ এআ ক্তফলকয় 

তেব থাো খুফআ জরুযী। 

াধাযর্ ভানলু ফা আরভ জবকনয প্রাথক্তভে মবাকয় অকে এভন ফযক্তিয তােক্তপয 

ক্তফলকয় ফযস্ত কয় ়ো নকু্তচত। োযর্ ঘ য়কতা অযও কনে ক্তফলয় ফাদ 

ক্তদকে, ঘমভনঃ ঘ ারাকতয ক্তেংফা ক্তযস্কায ক্তযেন্নতায ক্তফধান ম্পকেবআ 

জাকন না। 

মক্তদ অক্তন তাকে তারাকেয ফযাাকয ক্তজকজ্ঞ েকযন, ঘ তাও জাকন না। 

ফস্তুতঃ তােপীকযয ক্তফলয়ক্তি ফাক্তে ের ক্তফলয় ঘথকে ফ়ে, ক্তেন্তু ঘ 

ফযাাযগুকরাকে ভমবাকয়য ভকন েযকে। 

মক্তদ তাকে ক্তজকজ্ঞ েযা য়, “ঘোন ফযক্তি তায স্ত্রীকে ক্ততনফায তারাে ক্তদকর 

ঘিায ক্তফধান েী কফ?” ঘ এিায উত্তয জাকন না। 

 

মক্তদ অক্তন এআ প্রকশ্নয উত্তয না জাকনন, তাকর তােপীকযয ক্তফলকয় ক্তেবাকফ 

জানকফন, োযর্ তােপীকযয ক্তফলয়ক্তি তযন্ত জক্তির এফং এয ক্তযয কনে 

ফৃৎ। 

 

  


